
Harmonogram roku szkolnego 2018/2019 

 
Wrzesień 

3 września (pon) godz. 10:30 Rozpoczęcie roku szkolnego 

19 września (śr) godz. 14:45 

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

19 września (śr) godz. 18:00                   Zebrania z rodzicami, zebranie z rodzicami 

studniówka 

21  września (pt) godz. 08:10 Ślubowanie klas pierwszych 

 

Październik 

31 października (śr)  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

 

Listopad 

1 listopada (czw) Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy 

2 listopada (pt)  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

14 listopada (śr) godz. 14:45 Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

14 listopada (śr) godz. 18:00                   Dzień otwarty dla rodziców 

 

Grudzień  

20 grudnia (czw) Wigilia szkolna i wigilie klasowe 

21 grudnia (pt) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

24 (pon) – 31 (pon) grudnia Zimowa przerwa świąteczna 

 

Styczeń 

1 stycznia (wt)  Nowy Rok – dzień wolny od pracy 

7 stycznia (pon) Termin wystawienia ocen śródrocznych 

8 stycznia (wt) godz. 14:45 Rada klasyfikacyjna 

9 stycznia (śr) godz. 14:45 Rada klasyfikacyjna cd i zatwierdzenie wyników 

klasyfikacji 

9 stycznia (śr) godz. 18:00 Zebrania z rodzicami, dzień otwarty dla rodziców 

uczniów klas trzecich 

11 stycznia (pt) Zakończenie I półrocza 

28 (pon) stycznia – 10 (nd) 

lutego 

Ferie zimowe 

 

Marzec 

26 marca (wt) Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych w 

klasach trzecich 

27 marca (śr) godz. 14:45 Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

27 marca (śr) godz. 18:00 Dzień otwarty dla rodziców 

 



Kwiecień 

10 kwietnia (śr) godz. 18:00 Spotkanie dla kandydatów  

17 kwietnia (śr) Termin wystawienia ocen rocznych w klasach trzecich 

18 (czw) – 23 kwietnia (wt) Wiosenna przerwa świąteczna 

24 kwietnia (śr) godz. 14:45 Rada klasyfikacyjna i zatwierdzenie wyników 

klasyfikacji klas trzecich 

26  kwietnia (pt) Zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich 

29 (pon) – 30 kwietnia (wt) Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 

Maj 

1 maja (śr) Święto Pracy – dzień wolny od pracy 

2 maja (czw) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

3 maja (pt) Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od pracy 

6 maja (pon) 

7 maja (wt) 

8 maja (śr) 

Matury pisemne z j. polskiego, matematyki, 

j. angielskiego – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla 

uczniów klas młodszych 

21 maja (wt) Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych 

22 maja (śr) godz. 18:00 Zebrania z rodzicami; przedstawienie proponowanych 

ocen rocznych 

 

Czerwiec 

14 czerwca (pt) Wystawienie ocen rocznych 

17 czerwca (pon) Dzień sportu. Rada Pedagogiczna 

18 czerwca (wt) Rada zatwierdzająca wyniki klasyfikacji 

19 czerwca (śr) Rada podsumowująca rok szkolny  

20 czerwca (czw) Boże Ciało – dzień wolny od pracy 

21 czerwca (pt) Zakończenie roku szkolnego 

 
 


